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                         *          *        *             *           *               * 
 םידיקפת ילעבו םיפוג .1

 א"ת זוחמ לעופהב הדובע תומוקמו יממע טרופסל התומעה   :תנגראמה תושרה
 א"ת הנירמב "םיה בל" טיישה ןודעומ  :עצבמה ףוגה
 ןמרבוה רנבא  :ףנעה זכר
 זיוהנירג רחש    תויורחתה להנמ
  5224079-03 לט -הקיק :להנמ  א"ת הנירמב םיה בל ןודעומ
    רדנלדירפ ןתיא וא/ו תרש םרוי וא/ו שעג ןר  וא/ו רגרב יסוי :םירוערע תדעו
 םרוט רשא :םירוערע תדעו זכר
 

 תויורחתה לוהינ .2
 ,2017 פאס תורחת יקוח – תימואלניבה ICF תודחאתה לש  תויורחתה יקוח יפל להונת תורחתה
 לש הדובע תומוקמל הגילה ןונקת יפל ,תורבחל טיישב לארשי עיבג לש טיישה תורחת יקוח יפל
 – םיה בל רתאב  ומסרופי תופסותו םייוניש .SUP-ה תויורחתל טיישה תוארוה יפלו .לעופה זכרמ

www.levyam.co.il  - בל ןודעומב תועדומה חול לע וא/ו תועדוה/תורבחל טיישל לארשי עיבג 
 .הנושארה תורחתה ינפל העש דע המוסרפ םע תיקוח העדוהה .א"ת הנירמב  םיה

 .תנגראמה הדעוה י"ע רדגוי רשא רחא םוקמ לכב וא/ו  ןוטליה ףוחב ומייקתי תויורחתה .2.1
 םג קפסי ןגראמה ףוגה .ש"יל ןקתוי פאס לכ לע .ןגראמה ףוגה י"ע וקפוסי םינשלגה יפוג .2.2

 הלקתב יוציפ ןתניי אל .םיישיא םיטושמ םע תורחתהל רתומו רשפא "ןודעומ" יטושמ
   .םיטושמה וא/ו םינשלגב

 לכל תוירחא לכב אשיי אל ,הלא םיקוחל םאתהב ןהשלכ תולועפ ליעפמה ,ףוג וא םדא ףא .2.3
 ןיפיקעב וא ,תורישי םיעבונה ,םירחא םישנאל וא ,םדויצל וא ,םירחתמל העיגפ ,קזנ
 ןמזב ,ינפל ,םהלש םילדחמ וא ,תולועפ לכמ וא ,םהיתוטלחה וא ,הלועפה ךרדמ ,םיקוחהמ
 .תויורחתה רחאלו

 
  תורחתה תנוכתמ .3

 םירבגו םישנ– תיירוגטקלו ליג תוצובקל הקולח 3.1
  ליג תיירוגטק יפל םיתבל הקולח 3.2
 ,ישיא תוריהמ םולאלס תורחת ,ישיא קחרמל תורחת :תורחת יצקמ 3 -ב תויורחת 3.3

  .יתצובק םיחילש ץורמ תורחתו
 תוריהמ תורחתב  .םירבג+ םישנ תיירוגטק תורחת שגפמ לכב  ורחתי קחרמל תורחתב 3.4

 דרפנ םויב תוירוגטקה ורחתי םיחילש ץורמ + ישיא
  שגפמ לכב םייקתת תורחת גוס הזיא טילחהלו  םייוניש עצבל ישאר תורחתה להנמ .3.4.1    
  תוצובקה ישארל עידוהש יאנתבו ,ךרוצל םאתהב תורחת ישגפמ ףיסוהלו תורחת              
   .עבקייש שדחה ךיראתה ינפל םוי  7 תוחפל ,רתאב תועדוהבו פאססטווב              

 ףתתשמ לכ הרחתי  פאס רפסמ הזיא לע הלרגה ךרעית תורחת שגפמ לכ ינפל  3.5
  תויורחת 3-מ  רתוי ומייקתיו הדימב .הצקמ לכב  תויורחת 3 תוחפל ומייקתי  3.6

  .יפוסה דוקינה בושיחל ,העורג  תחא האצות קרזית ,הצקמ לכב
  ,םימושר 15-מ רתוי ויהי תמיוסמ הירוגטקבו הדימב .םיפתתשמ 15 ורחתי הירוגטק לכב 3.7

 תצובק התוא לש א תיירוגטקב םינושארה 3 תויורחתה םויסב . 2 -ל קלוחת הירוגטקה
 םיחצנמה 3 תעיבקל ,ףסונ תורחת שגפמב ,ב תירוגטקב םינושארה 3 דגנ הרחתת ,ליג
   .הירוגטק התואב םייפוסה
 

 



 תופסותו םייוניש ,תועדוה .4
 – םיה בל רתאב וא/ו ,א"ת הנירמב "םיה בל" ןודעומב תועדומה חול לע ומסרפתי .4.1

 www.levyam.co.il - ינפל העשמ רחואי אל ,פאס תועדוה – טיישל לארשי עיבג 
 .תורחת םוי ותואב הנושארה הארתהה

 ןכדעל ותוירחאבו  ומסרופיש םייונישה וא/ו תועדוה רחא בוקעל הצובקה להנמ/שאר תוירחאב .4.2
 - ,םיה בל ןודעומ לש טנרטניאה רתאב םג תועדוהה רחא בקעל ןתינ ,וינקחש תא

www.levyam.co.il 
  תועדוה > טיישל לארשי עיבג
 

 תופתתשהו המשרה .5
 תויהל בייח סיטרכה .תנגראמה תושרה םעטמ הגיל סיטרכ איצוהל בייח ,הגילב ףתתשמ לכ .5.1

 2019/20 תנועל ףקותב
 היהי םולשתה םוכס .תנגראמה תושרל םולשתב הכורכ ,תורחתב ףתתשמ לכ לש המשרה .5.2

 .תנגראמה תושרה י"ע עבקיש יפכ
 

 העפוה .6
 

    .םיצובישב העיפומה קוניזה תעש ינפל תוקד 15 ,קוניזל בצייתהל הבוח  5.1
  תורחתה לש הפוקת התואב ררושה ריוואה גזמ יאנתל םירחתמה דוגיב תא םיאתהל שי 5.2
 םימב דייטצהל שי 5.3

 
 תוירוגטק    6

 

 םישנ .א
 40 דע יאליג
 41-44 – יאליג
 45 + – יאליג
 

   םירבג .ב
 39 דע יאליג
 40-45 יאליג
 46-52 יאליג
 +53 יאליג
 
 הגילה ךלהמב ליג תוצובק ןיב רבעמ היהי אל .הדיל תנש יפל ועבקי םיאליגה  6.1

 
  .םיצקמ יגוס 3 ומייקתי :םיצקמ .7

 
 תויורחת 3 ומייקתי םא תיקוח הגילה ,תויורחת 4 -    ישיא קחרמל תורחת .א
 .תויורחת 3 ומייקתי םא תיקוח הגילה ,תויורחת 4 -   ישיא תוריהמ תורחת .ב
 
 .קחרמל/ישיא תוריהמ לש תורחתה ידעומב  ומייקתי– יתצובק םיחילש ץורמ תורחת .ג
 

 
 : תויורחתה תרוצו דוקינה   ןפוא .8

 
  קחרמל תורחת ..18

  



 דע 1 םוקממ ,םוקימ יפל וגרודי םיאטרופסה ,הצקמ לכ םויסב. םוקימ יפל להונת תורחתה .א
   .ליגה תצובקב שיש םיאטרופסה רפסמ

 :וז הרוצב השעי םיאטרופסה תלבט/גורד .ב
 םוקימ יפל דוקינ .1
 .1 + הצקמב שיש תודוקנה רפסמ =   DNC = העגה יא .2

 תחא הקירז – רתויו תויורחת 4 – תוקירז .ג
   תוקירז הנייהת אל תויורחת 3              
 

  קחרמל תורחת דוקינו תנוכתמ יפל –  תוריהמ תורחת ..28
 

 יתצובק םיחילש ץורמ – 8.3
 דרפנב  םישנ תצובקו  םירבג לש םיצקמ יפל ומייקתי םיחילש תויורחת– 8.3.1

            
 .םיאטרופס 4 הנמת הצובק לכ .א
 ...)םישנ םירבג( תברועמ תויהל הלוכי ,םירבג םיחילש תצובק .ב
 תוצובק המכ םושרל לוכי לעפמ לכ .ג
 .דבלב תחא םעפו תחא הצובקב קר תורחתהל לוכי הרחתמ .ד
 תומשב ארקית הצובקה .הדובע תומוקמ המכמ  םינקחש םושרל תורשפא  שי .ה

 .הצובקה תא םיגצוימה םילעפמה
 

 
  תורחתה הקוח .9

 ירחא תוריתח 5 וא ,קוניזב תוריתח 5 דע דבלמ ,הבישיב וא ,םייכרבה לע רותחל רוסא -
 ,הליפנ

 שי ףוח ימויסב ,ןשלגה לע הדימעב רמגה וק תא רובעל הבוח ,םמויסבו םיקוניזב -
 .דיב טושמה םע םויסה וק תא תוצחל

  .הליספל ליבוי תורחתה לולסמ לכ יולימ יאו תורחתה ףוצמ תפקה יא -
 הדומצ ןימי ףתכ וא ,ףוצמל הדומצ לאמש ףתכ - :םינפוא ינשב םיפוצמה תא ףיקהל שי -

  .תורחת התואב טפושה תוארוהל םאתהב  ףוצמל
 תורחתה ךרוא לכל הבוח – שיל -
  תורחת תירוגטק לכב םיפתתשמ 3 םומינימ ויהי םא תיקוח תורחת -
 םדקומ קנזמ .קוניזה ינפל רשי וק ורשיי םיקנזמ לכ טפושה תארוהב – םדקומ קוניז -

 אלא ,םיקנזמה תא  רוצעי אל תורחתה טפוש שדחמ קוניזל הלחתהה וקל רוזחל ארקי
 םדקומ וקניזש ולא תא קר קוניזה וקל ריזחי

 .לספיי ,רזוח קוניזל רוזחל טפושה תוארוהל ההש אלש םדקומ קנזמ      
 תורחתה יקוחו תורחתה תלהנה תוארוה רחא טלחומ ןפואב אלמל שי -
 .תורחתה דעומל ךומסב םסרופי טרופמ םיקוניז ז"ול -
 וקב בצייתי אלש ףתתשמ .תוצובקה ישארל םסרופיש יפכו עבקנש ןמזב קנזוי קוניז לכ -

 DNC לבקי קוניזה
 ותעדל לוקיש יפל ,םיקוניז ידעומ תונשל יאשר תורחתה להנמ -
 

  תנגוה הריתח .10
 

 ,םירחא םירחתמ םוסחל הלולעה הלועפ לכ תושעל אל ,תוניגהב רותחל בייח הרחתמ לכ .א
  .רחא דויצל וא/ו םינשלגל קזנ םורגל וא ,םנכסל

 להנמ יאשר ,תורוסא תוינפ ןמזב וא/ו לולסמה לע םירחא םירחתמב ןווכתמב הלועפ .ב
  .הרחתמה תא לוספל תורחתה

  אל הריתח ללגב ,הרחתמ לוספל תוכמסה היהת תורחתה להנמל קר קפס רסה ןעמל .ג
 .תנגוה/תיביטרופס
 



  תוחיטב .11
 יאנתל םימיאתמ ורשוכו ותואירב בצמ יכ אדוול וילעו ותוירחא לע ףתתשמ הרחתמ לכ .א

 .תורחתה
 .תוחשל עדוי אוה יכ ףתתשמ לכ רשאמ ,תורחתב תופתתשהבו םושירב .ב
 ,הלצה תודופאבו םישילב שומיש יבגל תויחנה ומסרפי םיטפושה וא תורחתה להנמ .ג

 גזמ יאנת םא דדובמ דוגיב לע תורוהל יאשר תורחתה להנמ .לולסמה יאנתל םאתהב
   .תועדומה חול לע םסרופת ,תפסונ תיפיצפס השירד לכ .תאז םיבייחמ םיררושה ריוואה
 

 םירוערע .12
 

 םיללכה יפל תאז תושעל לוכי תורחתה ךלהמב ררעל הצורש הרחתמ לכ – םירוערע .א
 :םיאבה
 רערעל הצור אוה י מ לעו ררעל ונוצר לע םויסה וק תייצחב תורחתה טפושל עידוי .1
 וילע רערעמ אוהש יאטרופסל עידוי .2
 שי רוערעה תא .ףתתשה הב תורחתה םותמ העשמ רחואי אל בתכב רוערע שיגי .3

  . תורחתה להנמל שיגהל
  – ןויווש רבוש .13

 .רתויב ךומנה דוקינה יפ לע  .א
 .רתויב ברה תונוחצינה סמ יפ לע  .ב
 רתויב בוטה םימוקימה עצוממ כ"הס יפ לע .ג

  .דוקינ ותוא תא םהל שיש הלא ןיב הנורחאה תורחתב חצינש ימ יפ לע .ד     
 םיעיבג .14
. 

 הירוגטק לכב 1,2,3 םוקמ 14.1
 
 הגילה יכיראת .15

 
 םישנ םירבג ישיא קחרמ תורחת – 20/12/19
 םישנ םירבג ישיא קחרמ תורחת  - 10/01/20
 םישנ םירבג ישיא קחרמ תורחת - 31/01/20
 םישנ םירבג ישיא קחרמ תורחת - 21/02/20

_______________________________ 
 םירבג – םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת – 06/03/20
 םישנ – םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת – 13/03/20
 םירבג – םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת  - 27/03/20
 םישנ   - םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת - 03/04/20
 םירבג – םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת  - 17/04/20
  םישנ – םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת - 24/04/20
 םירבג – םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת - 08/05/20
  םישנ – םיחילש + ישיא תוריהמ תורחת - 15/05/20

_________________________________ 
 םישנ - 1 הברזר – 05/06/20
 םירבג - 2 הברזר – 12/06/20
 םישנ - 3 הברזר – 19/06/20
 םירבג - 4 הברזר – 26/06/20

 
 תונגוהו  תונהמ תויביטרופס תויורחת תכרבב
 

 תנגראמה הדעוה
 


